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1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 8  มีนาคม  2562 

 
ชนกวนัน: สวัสดีค่ะคุณผู้ชม และนี่ก็คือรายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะ และที่ยืน
อยู่ทั้งหมดนี้นะคะ ก็คือแขกรับเชิญของวันนี้นะคะ โอ้โห วันนี้ แขกรับเชิญแน่นแฟ้นมาก เดี๋ยวเราทั้ง 4 คน
จะรอต้อนรับท่านนายกฯ นะคะ ค่ะ ก็ต้องขอสวัสดีนะคะ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา 
อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะ  
นายกฯ: สวัสดีทุกคนนะครับ  
ชนกวนัน: วันนี้ ตุ๊ก ชนกวนัน ก็ขออนุญาตด าเนินรายการนะคะ ส าหรับศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน วันนี้เรามีแขกรับเชิญมาเพียบเลยค่ะ 3 ท่าน แต่ละท่านนี่ก็ โอ้โห เหมือนเป็นปราชญ์ประจ าแต่ละ
จังหวัด เดี๋ยวจะขออนุญาตแนะน าให้น้อง ๆ นะคะ ในรายการได้รู้จักแต่ละท่านด้วย เรียงตามอย่างไรดีคะ  
เดช: ตามอายุได้เลยครับ  
ชนกวนัน: ท่านแรก ลุงเดช นะคะ ลุงเดช พุ่มคชา ถือว่าเป็นเกษตรกรที่น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้อย่างตลอดชีวิต เป็นคนที่บอกว่าตัวเองโชคดีได้ใช้มาตั้งแต่เกิดนะคะ แล้วก็ยังท างานด้านอาสาพัฒนา
ชุมชนมาเกือบ 50 ปี ตอนนี้ 74 ปีแล้ว แม้ว่าจะดูหนุ่มกว่าอายุก็ตาม กระเถิบไปตามอาวุโส ก็จะเป็นทาง
นั้นเลยค่ะ คุณจตุรงค์ พลบูรณ์ นะคะ 
จตุรงค์: หรือเรียกลุงรงค์ ก็ได้ครับ  
ชนกวนัน: ลุงรงค์ โพธาราม แล้วตอนนี้นะคะ  
จตุรงค์: สวัสดีครับ 
ชนกวนัน: นอกจากงานแสดงนะคะ งานที่กรุงเทพฯ ถือว่าเป็นตลกชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ก็มีที่โพ
ธารามด้วย  
จตุรงค์: คือกลับไปเลี้ยง หมู เห็ด เป็ด ไก่ ปลา กบ เลี้ยงทุกอย่างเลย เศรษฐกิจพอเพียง แล้วก็ให้ญาติพ่ี
น้องครอบครัวได้มีงานท ากันทุกคน  
ชนกวนัน: ท่านที่ 3 นะคะ คุณอุ้มฮุ้ม ชื่อจริง คุณคณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ นะคะ อันนี้เป็นคนรุ่นใหม่ 
เหมือนเป็น Young Smart นะคะ น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง อันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ ๆ นะคะ มาไกลเลย
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ค่ะท่าน จากอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แต่ละท่านมีของฝากมาข้างหน้า อย่างนั้นให้อธิบายของตัวเอง
แบบสั้น ๆ สักนิดหนึ่ง เริ่มที่ลุงเดช 
เดช: กระผมมีน้ าตาลท าจากต้นนะครับ น้ าตาล 100% ไม่เจือปนอะไรทั้งสิ้นนะครับ มีกล้วยหอมนะครับ 
แล้วก็มีส้มโอ ซึ่งอินทรีย์ทั้งหมดเลย ทั้งหมดนี่ห่อหุ้มด้วยใบมะพร้าวจากยอดต้น อันนี้จะเอาไปท าไม้กลัดได้
อีกด้วยนะครับท่าน จากอัมพวาครับ อันนี้จากบรรพบุรุษ บรรพบุรุษก็เริ่มสวนนี่ 150 ปี แล้วก็ตกทอด
มาถึงผม ปัจจุบันนี้ผมกับลูกหลานก็ดูแล ใช้สวนนี้เป็นจิตวิญญาณ แล้วก็เคลื่อน ท างานเรื่อยไป เราไม่เคย
ร่ ารวยแต่เราก็สุขทุกวันนะครับ    
จตุรงค์: ส่วนของลุงรงค์ นี่ก็เป็นไข่ไก่กับไข่เป็ดที่เราเลี้ยงเอง ที่เราผลิตออกมาได้เอง ไก่มันคลอดออกมา 
หรือเป็ดมันคลอดออกมาเป็นไข่ที่เราสามารถที่จะเก็บมาฝากท่านนายกฯ ได้ครับ  
ชนกวนัน: ฟาร์มของลุงรงค์ก็จริง ๆ แล้วเดี๋ยวมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ ไข่นี่เป็นหนึ่งอย่าง เลี้ยงอยู่หลายชนิด
เหมือนกัน  
จตุรงค์: หมู เห็ด เป็ด ไก่ ปลา กบ  
นายกฯ:  หมู เห็ด เป็ด ไก่ ปลา กบ ครบเลย บนบก ในน้ า  
จตุรงค์: แล้วก็มีปลูกพืชทุกอย่างเลย มีกะเพรา อะไรทุกอย่าง ข้าวโพด มีหมดเลยครับ  
นายกฯ: เหมือนกับปลูกพืชผสมผสานใช่ไหม?  
จตุรงค์: และทุกคนมีงานท า ลูกหลานมีงาน 20 กว่าชีวิต ที่เป็นลูก เป็นเหลน เป็นหลานของพ่อแม่เรา อยู่
ในฟาร์มหมดเลย แล้วมีรายได้ 
นายกฯ: เกิดความอบอุ่นในครอบครัว  
จตุรงค์: พ่อแม่ไม่ต้องรอวันปีใหม่กับวันสงกรานต์ พ่อแม่ได้เห็นลูกทุกวันเลย  
ชนกวนัน: ส่วนน้องเล็กสุดของเรานะคะ คุณอุ้มฮุ้มนะคะ นี่เขาเป็นคุณอุ้มก่อน จนเขาท าที่ฝางจนเขียวขจี 
กลายเป็นอุ้มฮุ้มค่ะ วันนี้น้องอุ้มเอาอะไรมาบ้าง  
คณาภรณ์: ของผมเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นพริกไทยด ากับข้าวกล้องอินทรีย์ ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์โอทอป รายแรก
ของอ าเภอฝางด้วยครับ แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราที่เราปลูกขึ้นมา ก็เป็นถั่วแดงกับกาแฟครับ เป็น
กาแฟคั่วมือ ท าขบวนการเอง   
ชนกวนัน: มาดูพริกไทย นี่ค่ะพริกไทยโอทอป  
คณาภรณ์: ตั้งใจปลูกข้ึนมาในระบบอินทรีย์ครับ ที่สวนเราท าเป็นเกษตรยั่งยืนครับ ก็เป็นวนเกษตร ผสมกับ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชด าริ แล้วพอมันอยู่ได้ ท าให้เราพอเพียงในการด ารงชีวิต  
นายกฯ: ทุกอย่างนี่อยู่ในกระบวนการผลิตแล้ว จ าหน่ายได้แล้ว มีการบริโภคแล้ว  
นายกฯ: ผมขอเท้าความก่อนได้ไหมว่า คืออะไร อย่างไรนะ จริงๆ แล้วก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ใช่ไหม ท่านทรงพระราชทานครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
2517 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรฯ ของเรานี่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็กล่าวกับนิสิตนักศึกษา ด า รัสไป
อย่างนั้น จากนั้นมาก็มีการขับเคลื่อนมา รัฐบาลนี้ก็จ าเป็นต้องขับเคลื่อนให้มากยิ่งขึ้นนะครับ เราก็
ขับเคลื่อนไปหลายอย่างด้วยกัน เดี๋ยวผมจะพูดต่อตรงนี้นิดหนึ่ง แต่ตอนนี้เราต้องเข้าใจค านี้ก่อน ไม่ใช่ท่อง
อย่างเดียวใช่ไหม พ่ี ต้องเข้าใจว่า 3 ห่วง 2 เงื่อนไข อย่างไรที่เขาพูดกันอยู่เสมอ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ของ
เศรษฐกิจพอเพียง ว่าพอเพียงคืออะไร 3 ห่วงคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ก็
คือความรู้กับคุณธรรม ใช่ไหม ทั้งหมดจะประกอบกันขึ้นมา แล้วในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนี่ ไม่ได้ใช้
เฉพาะเรื่องเกษตรอย่างเดียว แต่ใช้ทุกเรื่องใช่ไหม ชีวิตก็ได้ ประกอบอาชีพก็ได้ การลงทุนก็ได้ รัฐบาลก็
ใช้ได้ เพราะรัฐบาลจ าเป็นต้องดูแผนงานโครงการ ดูเรื่องงบประมาณว่าจะคุ้มค่าไหม มีเหตุมีผลในการ
ลงทุนไหม อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ รัฐบาลจ าเป็นต้องท าตรงนี้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องผ่านกลไกพวกเรานั่นแหละ 
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เพราะฉะนั้นวันนี่นะ ผมคิดว่าการเกษตรนี่มีการสืบทอดกันมาโดยตลอด ตั้งแต่รุ่นก่อนคุณลุง ก็มี ปู่ ย่า ตา 
ยาย ประสบการณ์ แล้วก็อะไร เป็นปราชญ์ชาวบ้านใช่ไหม จากนี้มา รุ่นก่อน มารุ่นนี้ แล้วกลับมาต่อรุ่นนี้ 
แล้วรุ่นหลัง ๆ ที่จะตามมาต่อมาอีกทั้งหมด 3 รุ่น ทีนี้เศรษฐกิจพอเพียงนี่ พัฒนามาให้คนไทยใช้มานาน
แล้วใช่ไหม คราวนี้วันนี้ก็แพร่ไปต่างประเทศ แล้วรัฐบาลนี้ไปพูดในเวทีนานาชาติ ผมเองในฐานะที่ไปเป็น
ประธานการประชุมกลุ่ม G77 แล้วผมได้เอาเรื่องนี้ไปขับเคลื่อนเป็นวาระการประชุม ได้รับการตอบสนอง
เยอะนะครับ มี 30 ประเทศที่เอาไปใช้แล้ว บางส่วนตอนผมเป็นผู้บัญชาการทหารบก ผมก็เอาเรื่องนี้ไป
ขับเคลื่อน ตอนเป็นผู้บัญชาการทหารบก ตอนส่งก าลังเราไปร่วมสันติภาพต่างประเทศ ซูดานบ้าง อะไรบ้าง 
ทหารทุกคนต้องรู้เรื่องทฤษฎีใหม่ ต้องรู้เรื่องพอเพียง ไปสอนเขาปลูกพืช ไปสอนเขาเลี้ยงสัตว์ บางประเทศ
เขาท าไม่เป็น เขาพูดกับผมว่าอย่างไร เขาบอกขอบคุณประเทศไทย แล้วยินดี ชื่นชม อิจฉา ว่าประเทศไทย
มีพระมหากษัตริย์ที่ยอดเยี่ยม เขาพูดกับผมอย่างนี้ ผมสะท้อนอกนะ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องส านึกเรื่องนี้ 
ในเมือคนอ่ืนเขาส านึก แล้วเราจะไม่ส านึกหรือ แล้วท่านให้ท าอะไร เกษตร น้ า พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นน้ า 
ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีแด่น้ า  นั่นแหละคือสิ่งที่ท่านรับสั่งมาแล้วทั้งหมด อันนี้คือความ
เป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกอันที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งเอาไว้คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา เข้าใจ เข้าถึงคืออะไร คนเข้าถึง คนเข้าใจพ้ืนที่ เข้าถึงคนเหล่านี้ เข้าถึงปัญหาทุกตัว ถึงจะกลั่นกรอง 
วิเคราะห์ มาได้ เราจะท าอะไรกันต่อไป นั่นคือแนวทางในการพัฒนาประเทศ นั่นเขาเรียกว่า ยุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ส่วนในหลวงรัชกาลที่ 10 รับสั่งว่า สิ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงท า
ไว้มากมายมหาศาล ท าครบหรือยัง ท าให้ครบ สืบสาน รักษา ต่อยอด เน้นค าว่าต่อยอดส าคัญที่สุด นี่
อย่างไร ต่อจากลุงไปน้องนี่ เขาไปสู่หลานเขา ไปสู่เด็กตรงโน้น ใช่ไหม 
ชนกวนัน: ทั้งสามท่าน เขามีค าถามจากการที่เขาใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการด าเนินชีวิต 
ด าเนินอาชีพ ก็เลยมีค าถาม เริ่มที่น้องอุ้มก่อน 

คณาภรณ์: ตัวผมเองเป็น Young Smart Farmer ของ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลให้การ
สนับสนุนนะครับ จึงอยากจะทราบว่า มีโครงการที่มีแผนในระยะยาวที่อยากจะช่วยขับเคลื่อนเกษตรกร ให้
มีเครือข่ายเพิม่มากข้ึนไหมครับ 

นายกฯ: การที่มี Young Smart Farmer เพ่ิมข้ึน วันนี้เราก็สนับสนุนทั้งการสร้างเครือข่าย มีแผนระยะยาว
ของการศึกษา เรื่องของการเกษตรต่าง ๆ 1. ศูนย์เทคโนโลยีหมู่บ้าน 2. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. มีทั้งหมด 882 ศูนย์ ตอนนี้ก็มีเครือข่ายเป็นหมื่น แล้ว กระจายไป ไป
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง แต่เกษตรเวลาให้ไปเรียนรู้ก็ไม่สนใจ ให้มาอบรมก็ไม่สนใจ ต้องไปเหนื่อย เขาก็ชิน 
ผมเคยคุยกับชาวนา ชาวไร่ เราเปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืนไหม เขาบอกไม่กล้า เพราะท ามายาวนานแล้ว แต่ลุงนี่
กล้าใช่ไหม อะไรที่ไม่ได้ผล ต้องเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองใช่ไหม อย่างเรานี่แหละ เพราะฉะนั้นยินดีที่เข้า
มาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ เพราะไม่ใช่เฉพาะแค่ประสบการณ์อย่างเดียว เทคโนโลยี ฟ้า ฝน เปลี่ยนแปลงแล้ว
ตอนนี้ แต่ชาวนาส่วนใหญ่ยังลงทุนไม่ได้มากนัก เงินไม่มี เราจึงต้องจัดสรรหาให้  แต่ต้องควบคุมปริมาณ 
Demand Supply ให้ได้แล้วกัน โครงสร้างพ้ืนฐานอีก มันต้องมี Logistic การสื่อสารสารสนเทศ เน็ต
ประชารัฐ ถ้าวันนี้การค้าขาย นอกจากขายปกติแล้ว ขายด้วยออนไลน์ นี่คือสิ่งที่เราปฏิเสธตัวเองไม่ได้ 
ปฏิเสธโลกวันนี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นหลายคนไม่เข้าใจ ว่าท าไมขายไม่ดี รัฐบาลหรือเปล่า รัฐบาลก็สร้างทุกอัน 
ไม่ว่าจะเน็ตประชารัฐของ Thaitrade.com ของกระทรวงพาณิชย์ ใช่ไหม  ถ้ายังเป็นของเราเอง เราเข้าไป
เลย  กระทรวงพาณิชย์เขาเปิดให้อยู่แล้ว ถ้ายังไปต่างประเทศไม่ได้ ยังเล็กอยู่ ก็ขาย Thaitrade.com นี่ 
แหละ  ถ้าได้ คุณภาพดีแล้ว เดี๋ยวไปเข้า Alibaba, Amezon ขายทั่วโลก แล้วก็ Agri map หลายคนไม่รู้
เลยว่าตรงไหนจะท าให้เกิดประโยชน์  ถ้าท าเกษตรกรรมแล้วไม่ได้ผล แต่อาจจะเขียนว่าเป็นพ้ืนที่ 
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เกษตรกรรม แล้วจะท ากันท าไมล่ะ ก็ต้องหากิจกรรม ทางนี้ก็ดูเรื่องกฎหมายอยู่ นี่แหละที่ต้องใช้ หลาย ๆ 
อย่างแก้ปัญหาเหล่านี้ จะได้เข้าใจกันสักที เรื่องนโยบายอ่ืน เกษตรรุ่นใหม่ เงินทุนใช่ไหม สนับสนุนให้มี
สถาบันการเงินภาคประชาชน กฎหมายใหม่ อีกเรื่องคือเศรษฐกิจ BCG ฝากน้องด้วย Bio Circular Green 
คือการเอาวัสดุที่ได้มาจากการเกษตรมาท าให้เกิดมูลค่า เช่น ใบอ้อย วัชพืช มาท าปุ๋ยอินทรีย์ มีการวิจัย
พัฒนามาเยอะแยะ วันนี้เราใช้ค าว่า SEP For SDG 

คือเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว ส าหรับ SDG คือ Sustainable Development Goal 17 
เป้าประสงค์ เราต้องตอบค าถามเขาด้วย เราเป็นสมาชิกเขานี่ วันนี้ต้องตอบได้เกือบหมดทุกข้อแล้ว เพราะ
ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน วันนี้เศรษฐกิจโลก เขามองอะไร การพัฒนาอย่างยั่งยืน เขาเพ่ิงประกาศ
ไม่ก่ีปีนี่เอง ประเทศไทยมีตั้งแต่ปี 2517 แล้ว อยู่ที่เราจะท าหรือเปล่าเท่านั้นแหละ 

จตุรงค์: อยากถามลุงตู่ว่ามีนโยบายอย่างไร หรือโครงการแบบระยะยาว ที่ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป น้อม
น าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดความสุขในครอบครัวอย่างไรบ้างครับ 

นายกฯ: สิ่งส าคัญท่ีสุดคือจิตส านึกต้องท าให้เกิดข้ึนได้ แรงกระตุ้นว่าเราต้องการที่จะมีความสุขกว่าเดิมไหม 
เราจะหมดหนี้หมดสินได้อย่างไร ถ้ามุ่งเน้นแต่จะรักความสบาย รักการไม่เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยที่ไม่
ปรับเปลี่ยนตัวเอง ไปไม่ได้หรอก อย่างไรก็ไปไม่ได้ จิตส านึกทุกคนเริ่มที่ตัวเรา เหมือนกับการปฏิรูปตัวเอง
นั่นเอง สิ่งต่าง ๆ อยากจะให้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาน าทุกอย่าง ในการใช้บริหารราชการแผ่นดินทุกวันนี้ 
เพราะฉะนั้น ทุกกระทรวง ทบวง กรม จะต้องเอาหลักการมาปฏิบัติด้วย และจะเกิดโครงการอ่ืน ๆ 
มากมายที่มาตอบสนองพวกท่านในที่นี้ทั้งหมด เช่น ทุนการประกอบการ นวัตกรรม การศึกษาก็ด้วย  
นอกจากนี้ก็คือแก้ปัญหาหนี้เกษตรกร หนี้ครัวเรือน  เป็นรัฐบาลเดียวที่แก้ปัญหาให้นะ แก้ปัญหาหนี้นอก
ระบบ เอาคืนมาได้เยอะแยะแล้ว ลดหนี้ เจรจา ประนอมหนี้  2.เรื่องกฎหมายขายฝาก ต้องเรียกเจ้าหนี้มา 
หยุดนะ ผิดกฎหมายนะ  3. ป่าชุมชน มีนโยบายใหม่ออกมา ป่าเศรษฐกิจ ธนาคาร Food Bank ของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เรื่องไม้มีค่า 58 ชนิด อย่าลืมไปปลูกในบ้านนะ ปลูกไปทุกปีแล้ว
เขาจะมาวัดขนาด แจ้งไปขอจดทะเบียนเขามา ปลูกเสร็จแล้วแจ้งไปเท่านี้ต้น ไม่ใช่ปลูกไว้เพ่ือตัดอย่างเดียว 
ไม่ตัดก็ได้ แล้วเอาไปตีมูลค่าเพ่ือกู้ธนาคาร นี่เขาเรียกทรัพย์สินนะ ตัวอย่างเหล่านี้คือการปลูกฝัง สร้าง
ภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ชนกวนัน: ความสุขที่จะสร้างให้คนในชุมชนระยะยาว ที่คุณจตุรงค์ถาม มาจากหลายภาคส่วน ต้องร่วมมือ
กัน ได้รับความรู้ ถึงจะได้เลือกสิ่งที่ถูกให้ตรงกับตัวเอง 
นายกฯ: ต้องกระตุ้นให้เขารู้ว่ามันส าคัญอย่างไร  
ชนกวนัน: เชื่อว่าลุงเดชก็มีค าถาม 
เดช: คือตอนนี้โลกก าลังเฝ้ามองประเทศไทย เรื่องค าว่าเศรษฐกิจพอเพียง ถามว่ารัฐบาลควรจะมีนโยบาย 
มาตรการ กระบวนการ อย่างไร ท าให้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นความสุขของชีวิตคนเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็น
ความสุขของประเทศชาติ และเป็นความสุขของโลกในอนาคต 
นายกฯ: สิ่งส าคัญท่ีคุณลุงพูดมานี่ ส าคัญยิ่งเลย คือถึงแม้เราจะมีนโยบายดีเท่าไรก็ตาม มีข้าราชการดีเท่าไร
ก็ตาม แต่ถ้าขาดวิธีการขับเคลื่อนที่ถูกต้อง ที่รวดเร็ว ยั่งยืนได้ และค านึงถึง Stakeholders ผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งหมดอย่างครบถ้วน วันนี้ผมประกาศนโยบาย ต้องมีคนน าไปขับเคลื่อน และต้องน าไปสู่การปฏิบัติ เรา
ต้องมีจุดมุ่งหมายร่วมกันว่าเราต้องการให้ประเทศไทยเราเป็นอย่างไร you get what you pay ถ้าท่านไม่
ทุ่มเท ไม่เสียสละ ไม่เปลี่ยนแปลง ท่านก็ได้อย่างที่ท่านเคยได้มานั่นแหละ ไม่มีวันดีขึ้น 
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ณัฐสินี: อยากจะถามว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจ เพราะว่าอาชีพพ่ีตุ๊กก็คือนักแสดง ก็เปรียบเหมือนการวิ่ง
ระยะใกล้ ก็เห็นผลได้เร็ว แต่การท าเกษตรยั่งยืนเหมือนการวิ่งระยะไกล ก็เลยอยากจะถามว่าอะไรที่เป็นจุด
เปลี่ยน เผื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น ๆ ค่ะ 

ชนกวนัน: จริง ๆ แล้วมันหลายมิติมาก ๆ ทั้งเรื่องของการอยากปลูกฝัง ตุ๊กเชื่อว่าลุงรงค์ก็อยากให้ลูกเป็น
แบบนี้ ถ้าส่วนตัวแล้วเราไม่ได้ท าเพ่ือลูกทั้งหมดอยู่แล้วค่ะ การสวิตช์ขั้วไปใช้แบบนั้นก็จะเป็นเหมือนที่น้อง
อุ้มบอกว่าอยากท างานแล้วมีความสุขไปพร้อม ๆ กัน ไม่ใช่เป็นนักแสดงเสร็จแล้วต้องไปบ าบัดทีหลัง ทุก
อย่างเกิดข้ึนพร้อม ๆ กันได้ แล้วก็การที่เราเป็นเกษตรยั่งยืนระยะยาว มีทุกอย่าง บางอย่างขายไม่ได้แต่ท า
แล้วเอาไว้กินเอง เราพอที่จะอยู่ได้ในวันที่เราไม่รู้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร อย่างน้อยวันที่น้ าท่วม 
เราก็พอมีอะไรกินในบ้าน ถ้าเราออกไปซื้ออะไรไม่ได้ 
นายกฯ: ถ้าให้นายกฯ สรุปตรงนี้เหรอ นี่คือเขามีภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันในชีวิตของเขาเอง ไม่ใช่ว่าเขาท า
เกษตรอย่างเดียวแล้วเขาอยู่ได้วันนี้ เขาต้องเลี้ยงลูก อะไรเยอะแยะ เขาก็ท าหน้าที่เก่าเขาก็มีอยู่บ้าง แล้วก็
เอาเงินเอาทองมาสร้างตรงนี้ขึ้นมา เพ่ืออนาคตด้วย เพราะฉะนั้นเขาเตรียมความพร้อม นี่คือการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในอนาคต เพ่ือลูกเพ่ือหลาน วันหน้าเขาท างานหน้าที่อาชีพนี้ไม่ได้ เขามาสู่ธรรมชาติ ลูกก็มาท า
แทนแม่เขาข้างบน สังคมก็ปลอดภัยขึ้น ครอบครัวอบอุ่นข้ึน 
ชนกวนัน:  ลูกชายตุ๊ก สวัสดีทุกคนด้วย มีอะไรมาถามท่านนายกฯ ไหม ไม่มีเหรอลูก  
มนัส: จากนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในเรื่องเก่ียวกับเกษตร ท าให้เด็กรุ่นใหม่ ๆ อยากที่จะไปท าการเกษตร
มากขึ้น รวมถึงตัวผมด้วย อยากจะสอบถามพ่ีอุ้มว่า ถ้าผมอยากจะไปท าการเกษตรบ้าง แบบเกษตรยั่งยืน 
จะแนะน าอย่างไรดี จะต้องเริ่มต้นแล้วก็เตรียมตัวอย่างไรดีครับ 
ชนกวนัน:  ไม่เคยรู้จักและเป็นอะไรมาเลยใช่ไหมคะ 
มนัส: ครับผม 
ชนกวนัน: เป็นคนเมือง 
นายกฯ : ชอบธรรมชาติ 
คณาภรณ์:  เริ่มต้น ต้องรู้จักสองอย่าง รู้จักตัวเองก่อน ค าว่าตัวเองก็ต้องรู้ว่านิสัยใจคอเป็นอย่างไร ชอบ
ทานอะไรจะได้รู้ว่าปลูกอะไร และที่ส าคัญที่สุดต้องรู้ว่าที่ดินของเรา ดิน น้ า ลม ไฟ ลมไหลมาทางไหน น้ า 
ฝนตก จะเก็บตรงไหน น้ าตกปริมาณเท่าไรต่อปริมาณตารางเมตร นี่รู้จักตัวเองก่อน รู้จักที่สองคือ เริ่มรู้จัก
จากบริบทของชุมชน ชุมชนกินอะไร จะปลูกขายชุมชน รอบนอกเริ่มจะกินอะไร จะเป็นอย่างไร วัฒนธรรม
ชุมชน อาหารคืออะไร ระดับประเทศ ระดับจังหวัด อะไรแบบนี้ครับ ต้องมีสองอันนี้ก่อน คือรู้ ก่อน รู้จัก
ตัวเอง และรู้จักคนอ่ืนครับ เริ่มต้นจากการศึกษาก่อน เตรียมความพร้อม 
นายกฯ: ถ้าพูดแบบนี้ ผมสรุปง่าย ๆ ก็คือ เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณต้องรู้ใจตัวเอง
ก่อน ใคร่ครวญดูว่าตัวเองชอบจริงหรือเปล่า ไม่ใช่ชอบหวือหวา พอฟังพูดกันตรงนี้ เออดีเหมือนกัน เดี๋ยว
ไปดีกว่า มีคนคิดแบบนี้เยอะแล้ว แล้วก็พัง เพราะเตรียมการไม่พอ เพราะฉะนั้นที่เขาบอกถูกต้อง คือศึกษา
วิธีการ แล้ววางแผน ถ้าเราตัดสินใจแน่นอน เราจะเดินแค่ไหนก่อน ไม่ใช่ลงทุนพออยากจะเป็นแบบนี้ ต้อง
หาที่เยอะ ๆ กู้หนี้ยืมสินมาซื้อที่ ลงทุนโน่น บางอย่างมันท าไม่ได้หรอกลูก เพราะผลประโยชน์ตอบแทนมา 
กับการผ่อนช าระของแบบนี้ไม่ทันกัน เราต้องเริ่มจากที่มีส่วนน้อยก่อน หลายคนเกษียณอายุไปแล้วชอบ 
อยากจะมีสวนผลไม้ อยากท าสวนเกษตรอะไรต่าง ๆ เอาเงินเกษียณอายุไปลงทุนหมดเลย ปรากฏเจ๊งหมด
ทุกราย เพราะไม่พร้อม เป็นข้าราชการมาตลอดชีวิต ไม่ได้ศึกษา ไม่ได้เรียนรู้มาด้วยประสบการณ์อย่างลุง 
มันต้องเรียนรู้จากเขา เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน เรียนรู้จากรุ่นใหม่ เปิดในโซเชียล ในเว็บไซต์ ดูว่าท า
อย่างไร เทียบกับที่ที่เรามี เหมาะกับปลูกพืชอะไร Agri map ก่อน เปิดไปดูก่อน ตรงนี้เหมาะกับการปลูก
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พืช ปลูกข้าว ปลูกอะไรก็แล้วแต่ พืชที่ไม่ใช่พืชเชิงเดี่ยว แล้วปลูกให้ได้ และทั้งหมดนี่เอาแค่มีผลประโยชน์
ออกมา เอาไว้กิน ถ้าเหลือเอาไปแจก เกินแจกเอาไปขายแลกเปลี่ยน ท านองนี้ นี่หลักการพระเจ้าอยู่หัว
หมดเลยนะนี ่

เดช : สมมติว่าเราบอกว่าประชากรไทยวันนี้ทั้งหมด 67 ล้านคน ถ้าท าการเกษตรทั้งหมดก็คงไม่ได้ แต่ต้อง
แบ่งหน้าที่กันท า แต่ว่าทุกคนนั้นต้องสั่งสอนก่อนว่า ต้องเข้าใจตัวเองว่าชีวิตรู้จักพอ จะก่อสุขทุกสถาน ถ้า
เรารู้จักพอ เป็นราชการก็สามารถท าได้ เข้าใจเกษตรไปเยี่ยมเกษตร ซื้อของจากเกษตร นี่ก็เป็นการเกษตร
อย่างหนึ่งแล้ว เพราะฉะนั้นท าอาชีพใดอาชีพหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเราต้องลงไปตรงนั้น เราสามารถ ที่
ภาษาการตลาดเรียกว่า chain of communication หรือ chain of supply ท านองนี้ ข้อส าคัญที่สุด เรา
ต้องรู้สึกว่ากระบวนการถักทอชีวิต คือกระบวนการที่คิดไปข้างหน้าแบบท่านนายกฯ พูด แล้วต้องรู้สึกว่า
ชีวิตจะเอาอะไร ผมอยากจะบอกว่าวันนี้ผมอายุชราแล้ว ต้องเชื่อว่าแก่ อย่าเฟอะฟะ แก่ต้องมีสติ แล้วแก่
จะดีต้องรู้สึกว่านี่คือคุณค่า นี่คือความหมาย เพราะว่าเด็กต่าง ๆ ไม่ได้เชื่อที่คุณมอง แต่เชื่อที่คุณเห็น ที่ท า 
เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าอย่าสั่งสอนลูก ท าให้ลูกดูเถอะ จงเป็นเถอะครับ จงเป็นเท่าที่ก าลังอยู่ และ
พยายามเข้าใจว่าประเทศนี้คือประเทศของการเกษตร ประเทศนี้มีศาสตร์ และมีศิลป์อยู่เต็มแผ่นดินแล้ว 
เผอิญว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงเอามาแนะน าแล้ว ก็จงได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ แล้วก็เอาตรงนี้มา
ใส่ในหัวใจว่า ฉันจะมีคุณค่า ความหมายอย่างไร เมื่อปลายชีวิตครับ  

ชนกวนัน: คุณผู้ชมขา เชื่อว่าเรื่องราวในวันนี้ทั้งหมด น่าจะตอบโจทย์ค าถามที่เกิดขึ้นในใจบ่อย ๆ ว่า ท า
อะไรท าไมไม่รวยสักที ตอนเด็ก ๆ เราก็คิด ตุ๊กเชื่อว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันนี้ที่ได้ยินทั้งหมด 
นโยบายของท่านนายกฯ แล้วเอาไปย่อยต่ออีกหลาย ๆ วัน ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ คิด อาจจะรู้ว่าบางทีเราอาจ
ก าลังพอ ก าลังมีแล้วก็ได้ ไม่ต้องคิดว่าท าอย่างไรให้รวยนะคะ และก็หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตุ๊
กเชื่อว่ายั่งยืนพอที่เราจะใช้ด าเนินชีวิตไปตลอดชีวิต วันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะ ท่านนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กราบขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ ปราชญ์นักพัฒนาของเรา ลุง
เดช พุ่มคชา เกษตรกรพอเพียงของเรา ลุงรงค์ โพธาราม น้องอุ้มฮุ้ม เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart 
Farmer คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่วันศุกร์หน้าส าหรับศาสตร์พระราชา สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน วันนี้เราทุกคนขออนุญาตลาไปก่อน สวัสดีค่ะ 

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู 

1.  เมื่อวันที่  2  มีนาคม  2562  ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมทักษะวิชาชีพ “Student : Market”  

ณ สนามลานกีฬาอเนกประสงค์ จ.สุโขทัย 
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ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม
ทักษะวิชาชีพ “Student : Market” และเยี่ยมชมร้านค้าของนักเรียน ในรูปแบบตลาดนัด โดยให้นักเรียนโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียน น าผลิตภัณฑ์ที่ลงมือท าเองจากการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น มา
เปิดร้านจ าหน่ายให้ผู้สนใจได้ชม ได้ชิม และได้ช้อป โดยท าเอง ขายเอง ให้กับผู้เข้าชมตลาด ภายในงานยังมีกิจกรรม
การประกวดร้องเพลง ประเภทเพลงสากล เพลงไทยลูกกรุง เพลงไทยลูกทุ่งของนักเรียนโรงเรียนระดับ ม.ต้น ซึ่งเป็น
อีกหลักสูตรหนึ่งของทักษะวิชาชีพวิชาชีพ และการแสดงของนักเรียน ณ สนามลานกีฬาอเนกประสงค์ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เมื่อเร็วๆ นี้  นายเปรม ค าวัฒนา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต 2 เปิดเผยว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
ได้ร่วมกับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด 37 โรงเรียน จัดโครงการกิจกรรมศูนย์วิชาชีพในสถานศึกษา
ที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ ประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนร่วมวิชาชีพ ส าหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 เข้าเรียนหลักสูตรที่ตนเองสนใจ
หนึ่งหลักสูตร หรือ หนึ่งวิชาชีพ เพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ จุดเน้นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
ทางด้านผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องมีทักษะพ้ืนฐานทางอาชีพตามความถนัด 
จบหลักสูตรสามารถแสดงออกถึงองค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพด้านวิชาชีพ การประดิษฐ์ การสร้างสรรค์ผลงาน 
การคิดงาน ที่จะเป็นพ้ืนฐานด้านอาชีพและเป็นการค้นพบตัวตนตามความถนัด และมีแรงบันดาลใจในการอยากคิด 
อยากค้นคว้า เรียนรู้อย่างต่อยอด นักเรียนมีทักษะด้านวิชาชีพ สามารถเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ และเพ่ือการมี
งานท าในอนาคต   ทั้งนี้ สพป. สุโขทัย เขต 2 สนับสนุนงบประมาณส าหรับค่าพาหนะเดินทางในการน านักเรียนมา
เรียนที่ศูนย์ต่าง ๆ และงบประมาณค่าวิทยากรบุคคลภายนอก จนจบหลักสูตร มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนทั้งสิ้น 
1,160 คน 28 โรงเรียน 28 ศูนย์ และจัดท า MOU กับ วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง และ วิทยาลัยการอาชีพ
ศรีสัชนาลัย ก าหนดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อีก 2 ศูนย์ รวมเป็น 30 ศูนย์ 60 หลักสูตร เรียนทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ 
09.00 –  15.00 น. เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.-1 มี.ค.62 โดยมีหลักสูตรที่สนใจและเรียนจนจบหลักสูตรทุกคน 

2. วันที่  6  มีนาคม  2562  ประธานหารือความร่วมมือส่งเสริมการออมกับกองทุนการออม 

แห่งชาติ ณ กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานความร่วมมือส่งเสริม
การออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ  เพ่ือหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์  ส่งเสริมให้ข้าราชการ  ลูกจ้างและ
ครอบครัว  ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพและผู้ประกันตน  กองทุนประกันสังคม  ได้ใช้สิทธิเป็น
สมาชิก กอช. โดยมีนางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ  เข้าพบ
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ร่วมหารือกับ สพฐ. ในการเป็นพันธมิตรขับเคลื่อนสวัสดิการแห่งรัฐด้านการออมเพ่ือบ านาญกับ กอช. ในการสื่อสาร
สร้างความรับรู้และส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความจ าเป็นของการวางแผนเกษียณ  ได้มีการออมอย่าง
เพียงพอส าหรับเตรียมไว้ใช้จ่ายประจ าทุกเดือนยามสูงวัย  ควบคู่ไปกับสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ือการชราภาพ   ณ  ห้อง
ประชุม DOC อาคาร สพฐ.5  กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562. 

3. ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ านวยการในโครงการโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล 

     รุ่นที่  9  เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2562  ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก 

รุ่นที่  10  เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2562  ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก 

4.  หลักสูตร English Program และ Mini English Program ของ สพฐ. ยังคงเดิม 

 
“ธีระเกียรติ” แจงอย่าตระหนกไม่มีการยกเลิกหลักสูตร EP- MEP และบอร์ด กพฐ.ไม่ได้มีมติยกเลิก 
เป็นแค่ข้อเสนอและวิธีการ ย้ าการยกเลิกไม่ได้เกิดง่ายๆ ต้องประกาศให้ชัดเจน  

วันนี้ (11 มี.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่ประชุม 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) จะมีการปรับปรุงหลักสูตร English Program (EP) และหลักสูตร Mini 
English Program (MEP) โดยให้โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนประมาณ 400 โรงปรับมาใช้หลักสูตรใหม่ ซึ่ง
ขณะนี้ผู้ปกครองเกิดความสับสนและกังวล เนื่องจากเป็นช่วงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ด้วยนั้น ว่า ขณะนี้
มีความสับสนจริงแต่ขอย้ าว่าไม่ต้องตระหนก ตนยืนยันว่าไม่ได้มีการยกเลิกหลักสูตร EP และ MEP การจัดการสอน
ยังคงเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เรื่องนี้เกิดจากคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้รายงานความก้าวหน้าและ
ข้อเสนอปรับการจัดการเรียนการสอนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค หรือ 
Education Hub พร้อมรูปแบบวิธีการว่าจะปรับจะท าอย่างไรให้ที่ประชุม กพฐ.ที่มี รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ เป็น
ประธาน และได้มีการแถลงข่าวออกมาว่าเป็นมติที่ประชุม ซึ่ง ประธาน กพฐ.ยอมรับว่า จริงๆ เป็นการเข้าใจผิด ซึ่ง
ตนได้มอบหมายให้ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เร่งชี้แจงเพ่ือลดความสับสน  

 

 



 รายงานการรับฟัง รายการ “พธุเช้า ขา่ว  สพฐ.” ครั้งที่ 11 / 2562                                                            10 
 

“ยืนยันว่า ไม่ได้มีมติยกเลิกหลักสูตร EP, MEP และเรื่องนี้เป็นแค่ข้อเสนอ ซึ่งการยกเลิกอะไรก็ตาม 

ไม่ใช่อยู่ๆ จะไปยกเลิกได้เลย ท าแบบนั้นไม่ได้ทุกอย่างมีกระบวนการ มีขั้นตอน ถ้าจะท าระบบใหม่ต้องวางแผนให้
ชัดเจน จะต้องท าอะไรบ้าง ครูผู้สอน/ครูต่างชาติพอหรือไม่ รูปแบบของเก่าที่ท ามาเป็นเช่นไร ไม่ใช่เสนอเปรี้ยงปร้าง
แล้วจะเปลี่ยนได้ ที่ส าคัญ ต้องไม่ลืมว่าคนที่จะประกาศยกเลิกคือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ไม่ใช่บอร์ด กพฐ.และถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไร สพฐ.ก็ต้องท าแผนและประกาศออกมา ส่วนต้องขอความเห็น 
กพฐ.หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องนั้นกระทบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือไม่  ถ้าไม่กระทบก็ท าได้เลย 
เพราะฉะนั้น เรื่องนี้ไม่มีอะไรในกอไผ่” นพ.ธีระเกียรติ กล่าวและว่า หลักสูตร EP และ MEP เป็นรูปแบบหนึ่งในการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาภาษาอังกฤษ ส่วนการเพ่ิมชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษนั้น หากไม่มีความพร้อมก็ใช้
รูปแบบอื่นๆ มาช่วยได้ เช่น โครงการ English Boot Camp ที่น าครูมาอบรมความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ 
และกระจายอยู่ทั่วประเทศมาสอน โรงเรียน เป็นต้น 

5. การประเมินความดีความชอบ 

 

แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. 

1.  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนกัลป์ยาณวัตร จ.ขอนแก่น  
โดยสถาบันภาษาไทย  สวก. 

2. อนาคตสดใส ด้วยพลังเงินออม กับกองทุนการออมแห่งชาติ 

3. ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ค าของพ่อโรงเรียนบ้านโนนสว่าง จ.อุดรธานี 
 
 
 

      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                            

       (  นางวชัรินทร์  ชัยนอก  )         (  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  )             (  นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต  ) 
  นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ              ผอ.กลุ่มอ านวยการ                 รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 


